
 

 

Ljubljana, 5.4.2012 
Št. dokumenta : 315-9-1/12 
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Protidopinška pravila MOK 

za igre XXX. Olimpijade London 2012 
 
 

 
Spoštovani! 
  
 
Obveščamo vas, da je Mednarodni olimpijski komite (MOK) pripravil posebna protidopinška pravila veljavna za 
čas olimpijskih iger v Londonu, ki določajo način in izvedbo protidopinškega programa. V Oddelku za boj proti 
dopingu pri OKS (SLOADO) smo se odločili, da pravila prevedemo v slovenščino in jim dodamo ustrezen uvod. 
Izvod pravil z vsemi tehničnimi dodatki, tudi v angleščini, vam je na voljo na spletni strani www.sloado.si .  
 
Udeleženci olimpijskih iger ste za izvajanje pravil in njihove posledice neposredno odgovorni, zato vam 
priporočamo, da vsebine pravil natančno preučite. Zaradi lažjega razumevanja bi vas uvodoma radi opozorili na 
naslednje: 
 
A / PROTIDOPINŠKA PRAVILA 
 
1. Vsa testiranja se smatrajo kot testiranja na tekmovanju 
V času olimpijskih iger v Londonu bodo vse kontrole dopinga izvedene s strani MOK, vključevale testiranje za 
vse prepovedane snovi in postopke, navedene na Listi prepovedanih snovi in postopkov. Čas olimpijskih iger v 
Londonu je definiran kot "doba, ki se začne na datum odprtja olimpijske vasi za olimpijske igre, torej 16. julija 
2012, do vključno dneva zaključne slovesnosti olimpijskih iger 12. avgusta 2012". Za potrebe Liste 
prepovedanih snovi in postopkov se čas olimpijskih iger v Londonu - smatra za čas tekmovanja, kar pomeni, da 
so prepovedane vse prepovedane snovi in postopki. 
 
Nacionalni olimpijski komiteji so odgovorni za obveščanje vseh svojih športnikov o njihovi izpostavljenosti 
kontrolam dopinga skozi celotni čas olimpijskih iger za vse prepovedane snovi in postopke na Listi 
prepovedanih snovi in postopkov. 
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2. Testiranja se bodo izvajala po principu kadarkoli in kjerkoli 
V času olimpijskih iger v Londonu so vsi športniki izpostavljeni kontrolam dopinga, ki jih izvaja MOK ob 
kateremkoli času in kjerkoli brez predhodnega opozorila športnikov. 
 
3. Testiranja izven Velike Britanije 
MOK lahko imenuje WADA ali drugo protidopinško organizacijo za izvajanje dopinških kontrol v imenu MOK v 
času  olimpijskih iger v Londonu, izven Velike Britanije in na prizoriščih izven olimpijskih iger v Veliki Britaniji. 
 
4. MOK pooblašča OKS za predolimpijsko testiranje - NRTP 
V skladu s členom 15.1 Svetovnega kodeksa proti dopingu, MOK pooblašča vse protidopinške organizacije za 
izvajanje kontrol dopinga na športnikih znotraj svoje pristojnosti v času olimpijskih iger v Londonu pred 
validacijo olimpijske identitete posameznega športnika in prejemom akreditacijske kartice za olimpijske igre 
in/ali po končanju finalnega tekmovanja športnika na olimpijskih igrah. 
 
5. Kršitve pravil v času iger obravnava disciplinska komisija MOK po hitrem postopku 
Disciplinski postopek za kršitve protidopinških pravil, ki se odkrijejo v okviru olimpijskih iger, je opisan v 6. členu 
protidopinških pravil MOK. 
 
6. Terapevtske izjeme – TUE (TI) 
Glede na podaljšano dobo časa tekmovanja vas želimo opozoriti, da morajo športniki zaprositi za dovoljenje za 
uporabo v terapevtske namene pred jemanjem katerihkoli snovi, ki so na Listi prepovedanih snovi in 
postopkov. Ta postopek je podrobneje pojasnjen v protidopinških pravilih MOK. 
 
B / PROGRAM POSREDOVANJA LOKACIJ (Whereabouts program) 

Glede posredovanja lokacij MOK predlaga nacionalnim olimpijskim komitejem (NOK), da se povežejo z 
mednarodnimi zvezami in nacionalnimi protidopinškimi organizacijami (SLOADO) in zagotovijo najboljše pogoje 
za izpolnjevanje obveznosti v skladu s protidopinškimi pravili MOK (posredovanje lokacij). 

MOK od športnikov ne bo zahteval ”posebnega” posredovanja lokacij, vendar bo testiranja izvajal na podlagi  
obstoječih registrirnih seznamov za testiranje ("RTP") (seznami mednarodnih zvez ("IF") in nacionalnih 
protidopinških organizacij ("NADO"), s katerimi bo pridobil podatke o lokaciji športnikov, ki bodo sodelovali na 
olimpijskih igrah 2012 v Londonu (člena 4.5.1.1. in 4.5.1.2.). 

Ker bo MOK za tiste športnike, ki jih še ni v RTP, od NOK zahteval podatke o nastanitvi in urniku treningov 
(4.5.1.3. člen), bo OKS poskrbel, da bodo vsi športniki pravočasno vključeni v program lokacij in v ADAMS vnesli 

zahtevane podatke. 

OKS je lahko kaznovan, če ne posreduje tovrstnih podatkov, oziroma načrtno poda zavajajoče ali nepravilne 
podatke (10. člen).  
 
C / NEUSPEŠNO TESTIRANJE (missed test)– UPRAVLJANJE Z REZULTATI 

Čeprav MOK ni protidopinška organizacija ("ADO"), ki odgovarja za športnike na seznamu RTP, pa bo vseeno 
imel pristojnost za odločanje o neuspešnem testiranju (missed test) športnika, ki ni opravil ali ni bil na voljo za 
testiranje v okviru olimpijskih iger v Londonu. Poudariti je treba, da morajo nacionalni olimpijski komiteji 
Mednarodnemu olimpijskemu komiteju nuditi vso pomoč pri obdelavi rezultatov in zbiranju dokumentacije 
(npr. člena 4.5.9. in 6.2.4.1.). 

 
 
 
 
 



 

 

Č / TRETJA NAPAKA – UPRAVLJANJE Z REZULTATI 

Ob upoštevanju kodeksa (WADAC) in Mednarodnih standardov za testiranje (IST) (predvsem 11.6.5. člen) MOK 
nima pristojnosti za ugotavljanje kršitev protidopinških pravil pri tretji kršitvi ''Programa posredovanja lokacij 
športnika v RTP''. Protidopinška organizacija ("ADO"), ki ima podatke o športniku na svojem seznamu RTP, je 
tista organizacija, ki mora začeti postopek zoper športnika po 2.4. členu svetovnega protidopinškega zakonika.  

Na podlagi WADC in IST: 
� morajo nacionalni olimpijski komiteji zagotavljati določene podatke, na primer o športnikih, ki že imajo dva 

prekrška v predhodnih 18 mesecih (npr. 6.2.4.3. člen); 
� MOK bo obdelal podatke o morebitnih neuspešnih testiranjih v okviru olimpijskih iger v Londonu, kot je 

navedeno v 2. odstavku zgoraj; 
� MOK bo obdelavo rezultatov morebitnih kršitev protidopinških pravil v primeru tretjega prekrška v 

obdobju 18 mesecev prepustil pristojni protidopinški organizaciji (npr. IF ali NADO, odvisno od primera); in 
� na podlagi odločitve pristojne protidopinške organizacije sprejel lastne odločitve v okviru olimpijskih iger v 

Londonu.  

D / ZAČASNA IZKLJUČITEV 

Poleg pravice do začasne izključitve športnika v primeru (morebitne) kršitve protidopinških pravil, imajo nova 
pravila dodano besedilo, ki omogoča, da lahko MOK začasno izključi tudi športnika, ki bi bil predmet 
(morebitne) tretje kršitve v programu posredovanja lokacij. (člena 6.2.4.4. in 6.2.8.). 

E / LISTA PREPOVEDANIH SNOVI IN POSTOPKOV ZA LETO 2012 

Lista prepovedanih snovi in postopkov, ki velja za olimpijske igre v Londonu  je na voljo na spletnih straneh 
www.sloado.si  in WADA www.wada-ama.org  ter  MOK www.olympic.org.  

F / TEHNIČNI POSTOPKI V POVEZAVI S KONTROLO DOPINGA 

Priloga 3 protidopinških pravil MOK je dokument z naslovom "Tehnični postopki za kontrolo dopinga 
Organizacijskega odbora za olimpijske igre (LOCOG) za igre XXX. Olimpijade, London 2012" in dopolnjuje 
vsebino protidopinških pravil MOK  (objavljeni so na spletu www.sloado.si).   

 
 
 
Športni pozdrav! 
 
 
 
Janko Dvoršak,       dr. Tone Jagodic 
Vodja oddelka za boj proti dopingu     Generalni sekretar 
 
 
 
 
 
 
 
 


